
Møtereferat Tåsen skole FAU  

Dato: 8.1.18 

Tilstede: 21 representanter. 

Sak 1. Godkjenning av dagsorden og referat. OK 

Sak 2. Orientering fra rektor 

1. Strategisk plan: Et styringsverktøy med visjon/mål/risikovurderinger for Tåsen skole. 

Skoleresultater er ett innsatsområde, da resultater kan sprike mellom klasser og trinn i 

forskjellige fag. Godt skolemiljø er også et innsatsområde, sammen med AKS.  Et annet er 

kommunikasjon med hjemmene. Strategisk plan blir behandlet i driftsstyret tirsdag 16. 

januar. Foreldreundersøkelsen ligger til grunn for risikovurderingene inn i strategisk plan. 

Strategisk plan ligger også ute på skolens nettsider. 

2. Budsjett 2018: Budsjettet for Tåsen skole er ikke endelig klart. Rektor antar at budsjettet 

ikke vil bli vesentlig endret fra 2017. Slik forståelsen av saken er nå blir det kutt i det 

kommunale budsjettet, samtidig vil det bli overføring av statlige midler. Hva den endelige 

totalen blir er ikke endelig klart.   

 3. Fotografering: ARIEL fortsetter som skolefotograf – etter denne nye anbudsrunden er 

noen av produktene blitt noe billigere. Skolekatalogen blir bl.a billigere etter anbudsrunden. 

4. Rammene for temaer for foreldremøter ved trinnene ved Tåsen: 

1. trinn: Dialogmodellen 

2. trinn: Foreldrerelasjon 

3. trinn: Lesing 

4. trinn: Digitale utfordringer – barnevakten 

5. trinn: Mobbing? 

6. trinn: Mobbing? 

7. trinn: Reiselivsmessen 

5. Leierskolebooking 2018 er booket. Hvordan 2019 skal være må FAU drøfte. Skolen dekker 

tre dager og fem dager er avhengig av gaver. 

6. AKS: Forholdet mellom halvdags og halvdagsplasser. Denne saken må FAU behandle og 

komme tilbake med mening inn til driftsstyret 16.1 saken opp i driftsstyret. 

Sak 3. Redegjørelse fra styret på nytt organisasjonskart FAU 

Ønsker FAU å ha samme inndeling i faggrupper eller bør grupper slås sammen og nye lages. Det har 

vært et ønske om at det opprettes en engen gruppe som jobber med kommunikasjon. Tåsen skoles 

venner bør også inkorporeres på en klok måte. 

 

 



Sak 4. Arbeidet i komiteene med oppsummering og eventuelle vedtak 

Sosial komiteen: FAU vedtok at leirskoleoppholdet for elever ved Tåsen skole skal være på fem dager 

slik det er i dag. FAU har ikke fått noen signaler om at dagens ordning ikke fungerer og læreren. 

Drøftet nytt organisasjonskart. Finansiering av de siste to dagene gjøres gjennom leirskolefondet 

drevet av Tåsen skoles venner/FAU.   

AKS komiteen: Drøftet nytt organisasjonskart og fusjon med fag gruppa. Aktivitetsskole alternativ 2. 

50 % plass til 3 og 4 trinn. Reduksjonssøknad kun to ganger i året. Kun 50 % plass ved særskilte behov 

grunner for 1-2 trinn.  

Urix komiteen: Drøftet nytt organisasjonskart ingen spesielle oppgaver per nå 

Fysisk komiteen: Initiativ til møte rektor Nordberg som ønsker dialog. FAU fra Korsvoll kommer også. 

Drøftet nytt organisasjonskart. Bør f.eks. fysisk deles opp i flere små grupper. 

Fag komiteen: 

Foreløpig forslag til nye grupper er: FAG/AKS, SKOLEMILJØ, TSV, STYRET, INFO-KOMMUNIKASJON 

GRUPPE 

Sak 4. Eventuelt.  

Strategisk plan er ikke behandlet i FAU da dokumentet ikke er forelagt FAU i rimelig tid før saken 

skulle behandles i driftsstyret. Har dermed ikke kunne behandlet denne saken. 

Ny telledato. Elever fra Tåsen skole til Nordberg er levert. Tallene som er levert her er positivt med 

tanke på overgangen for det kan bli frafall osv. 

Parkering: Situasjonen på P-plassen har vært vanskelig. Nå er det ikke lov å parkere mer enn 10 min. 

Skolen arbeider fortsatt med avklaringer på denne saken. På mange måter er ikke problemet 

parkeringssituasjonen – problemet er at for mange kjører barna i bil til skolen og at trafikkreglene 

ikke overholdes.   

17.mai arrangementet. Skolen har bestemt at alle elever skal gå i toget i byen. Det vil bli 

arrangementet på skolen i 2018. Det starter kl 14 med borgertog hvor Tåsen skoles musikkorps også 

deltar.  


